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לרכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום  035/2018מכרז פומבי מס'  הנדון:

 4הודעת וועדת המכרזים  מס'  - התדרים 

 

לרכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול  035/2018מכרז פומבי מס' פרסם תקשורת משרד ה .1

  ."המכרז"(: )להלן ים ספקטרום התדר

 למענה( כמפורט להלן: 18וועדת המכרזים מבקשת למסור מידע נוסף בקשר לאופן הגשת הצעת המחיר  )נספח ג .2

של  )ללא התקנה( לרישוייש למלא את התמורה מבוקשת על ידי המציע  18בנספח ג 1-5בשורות  .א

בתמורה לרישוי המוצעת יש לזכור לכלול  המערכת המוצעת במגוון סביבות הנדרשות על ידי המשרד. 

( את עלות רישוי צד ג' )ככל ורלוונטי מבחינת המציע, בכדי לתת מענה לדרישות המכרזעל ידי המציע 

 להסכם.  2לנספח ב 1.8כאמור בסעיף 

)עבור משתמש מסוג  E)למשתמש מסוג אדמיניסטרטור( ובטור  Bאת הצעת המחיר יש למלא בטורים  .ב

 מזין מידע(

יודגש כי אין חובה למלא את כלל תאי הצעת המחיר. כל מציע ימלא את התאים הרלוונטיים בהתאם  .ג

 . 0ל מקום בו התא איננו רלוונטי יש למלא למדיניות הרישוי של היצרן המיוצג על ידו. בכ

עבור  –עבור המשתמש הראשון )כלומר להפריד בין תמורה לרישוי עבור הסביבה המסווגת ניתן  .ד

, עבור משתמש 2למשתמש נוסף. את התמורה עבור המשתמש הראשון יש למלא בשורה  משתמש אחד(

רן לא מפריד בין תמורה למשתמש צ. כאמור לעיל, ככל והי3נוסף )מהשני והלאה ( יש למלא בשורה 

 ראשון למשתמש נוסף ניתן להזין סכום זהה. 

, במערכת המוצעת ספר מודוליםהמונח "התקנה בסיסית" איננו מכוון לעלות התקנה אלא למ 2בשורה  .ה

המודולים הבאים במערכת כל את לפחות התקנה הכוללת " –למכרז )ההגדרות(  2כפי שמוגדר בסעיף 

בשורה  –קרי  "., מודול רישוי וחישוב אגרותGISמודול ניהול ספקטרום, מודול הנדסי, מודול  :המוצעת

את עלו ההקתנה יש  זו יש להציע תמורה עבור כלל המודולים הנכללים בהגדרת "התקנה בסיסית".

 .להצעת המחיר 7לציין בנפרד בשורה 

להציע מחרי נפרד לכל מודול )ככל ורלוונטי מבחינתו(. ככל  רשאילהצעת המחיר המציע  3ו  1בשורות  .ו

 יע סכום זהה.ואין הפרדה למחיר לרישוי לכל מודול ניתן להצ

להצעת   7את עלות ההתקנה המלאה לכלל הסביבות, בהתאם לדרישות המכרז, יש למלא בשורה  .ז

-1כאמור, אין למלא עלויות התקנה בשורות המיועדות לתמורה לרישוי )בשורות   .18המחיר בנספח ג

 (.18בנספח ג 5

מוצע לקרוא את ההנחיות למילוי יודגש כי המידע לעיל איננו מחליף או משנה את האמור במסמכי המכרז.  .3

 התמורה.  –להסכם ההתקשרות  1למכרז, ואת הירוט על רכיבי התמורה בנספח ב 4.6הצעת המחיר בסעיף 
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 למכרז. 3.2.3סעיף אמור בהמציעים ל בנוסף, וועדת המכרזי שבה ומפנה את תשומת לב .4

 : המעודכן לוח הזמנים המכרזי .5

 .2/4/2019המועד האחרון להגשת ערבות ההצעה לבדיקה עודכן והוא מעתה   .א

 .13:00בשעה  16/4/2019המועד להגשת הצעות עודכן והוא מעתה  .ב

 

 

 

 ,בברכה

 

 אליאן רובנוביץ

  מנהלת תחום תקציב ורכש 
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